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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Vaňková Jméno: Barbora Osobní číslo: 465450
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Optika a optometrie
Název práce: Parametry individuální čtecí vzdálenosti

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

22

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)* 25

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

4. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 30)*

18

5. Celkový počet bodů 73

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V teorii měření adice je uvedeno, že se k jejímu měření přistupuje po zjištění nejlepší vyhovující korekce do dálky.
V praktické části  v  postupu vyšetřování  je  uvedeno,  že pokud klient  nevyžadoval  měření  do dálky,  bylo toto
respektováno a měřeny hodnoty pouze do blízka. Jak tedy bylo zajištěno, aby byly naměřené hodnoty adice přesné?

2. Proč je korekce vetchozrakosti pomocí IOL nejrizikovější?

3. Kdy je vhodné měřit akomodační šíři?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Jméno a příjmení: Mgr. Zdeňka Vaňharová
Organizace: GEMINI oční klinika a.s.
Kontaktní adresa: U Společenské zahrady 389/3, Praha - Krč


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


